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Assembleia de Freguesia de 29 abril 2022 

Informações do Presidente de Junta 

 

• INFORMAÇÕES DIVERSAS: 

o Visita à Freguesia da Eng.ª Elisabete da Câmara Municipal, no passado dia 20 de 

janeiro, onde lhe foram solicitados a execução de alguns sub-alargamentos na 

freguesia, nomeadamente nos seguintes locais: Casal dos Chouriços, na rua do 

Pinheiro Manso, junto à habitação nº 27, em Ribas, na Travessa 5 de Janeiro, 

junto à habitação em construção e em Cunhas, na rua da Escola, junto à 

habitação nº 44. 

 

o Também visitaram a Freguesia no passado dia 24 de janeiro, o Sr. Vereador 

Manuel Domingues e o Sr. Eng. António Paredes. Nesta mesma visita, foi-lhes 

solicitado a execução dos seguintes trabalhos: 

 
 Colocação de tubos para evacuação de água na zona dos gavetões no 

muro do cemitério de Ribas e respetiva pintura;  

 Apoio para a reparação das placas de toponímia; 

 Apoio para a colocação de vedação no parque de materiais;  

 Apoio para a continuidade dos trabalhos já iniciados na recuperação dos 

fontanários da Freguesia;  

 Apoio para arranjos no lavadouro de Cunhas, com a colocação de tubo;  

 Limpeza do passadiço do complexo Molinológico da Associação Mó-

Gândara;  

 Reparação do abatimento do pontão na localidade de Lafrana de Cima.  

Da visita realizada e das solicitações efetuadas, já foram realizadas as intervenções no 

complexo Molinológico, reparação do abatimento na localidade de Lafrana de Cima e 

também as obras do cemitério. 

 

• Por forma a cumprir a legislação em vigor de Higiene e Segurança no Trabalho, e 

conforme orientações dadas pela técnica responsável da firma Peroneo, aquando a sua 

visita às instalações e viaturas do armazém da junta de freguesia, foi contratada uma  
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firma especializada, foram colocados no armazém todos os sinais informativos a que a lei 

obriga, bem como um sistema automático completo de deteção de incêndios. 

Ainda no armazém, há relativamente duas semanas foi colocado também um alarme de 

videovigilância, por se ter constatado haver pessoas a furtarem material do armazém, 

nomeadamente areia, tout-venant, e também por irem lá descarregar entulhos diversos 

sem autorização. O referido alarme está devidamente certificado/registado nas e pelas 

autoridades competentes. 

 

• A Piscina Municipal de Moinhos da Gândara irá abrir a sua época balnear de 2022 a 18 de 

junho e o encerramento será a 11 de setembro. Já foi solicitada a visita dos responsáveis 

municipais à Piscina Municipal de Moinhos da Gândara para nova avaliação das 

intervenções necessárias para a garantia de segurança do espaço, será mais benéfico a 

avaliação in loco pela atual equipa, pois só assim terá verdadeiro conhecimento da 

realidade e possibilidades de atuação.  

A visita do responsável, Eng. José Gil Andrade, aconteceu no passado dia 22 de março, 

onde foi efetuado o levantamento das intervenções necessárias. 

Este executivo pretende, mais uma vez, promover o Programa de Voluntariado Jovem 

para colaboração no serviço de atendimento na piscina, muito embora anteveja algumas 

dificuldades de resposta dado o parco número de candidaturas de jovens nos últimos 

anos. 

 

• 25.º Aniversário da Freguesia de Moinhos da Gândara: 

No âmbito do 25.º aniversário da Freguesia de Moinhos da Gândara, foi lançado um 

desafio à população, para a criação do logotipo – 25 anos Moinhos, a ser utilizado em 

todas as atividades a realizar na celebração do aniversário. 

Participaram neste desafio 5 participantes, para a escolha do logotipo, as propostas 

foram avaliadas por um júri, definido no regulamento do concurso e colocadas a votação 

na página do Facebook oficial da Junta de Freguesia, para que o público pudesse também 

eleger o preferido. As três propostas mais votadas receberão um prémio patrocinado por 

empresas locais. 

Estão programadas, ao longo dos próximos meses, algumas atividades, estas em 

parceria com o Município da Figueira da Foz e com as Associações locais para 

comemoração da efeméride: 
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o No passado dia 07 de abril, aconteceu a comemoração do Dia Nacional dos 

Moinhos no Complexo Molinológico, onde a J.F. Moinhos da Gândara foi parceira 

do município. 

 

o No contexto de comemoração do dia 25 de abril e ainda a decorrer até ao 

próximo dia 1 de maio, encontra-se patente a Exposição de Fotografia "E depois 

do Abril – Rodaram Moinhos -1997" na Sede da Junta de Freguesia, onde se 

lembram os tempos vividos nesta zona por volta de 1974 e 1997 (criação da 

freguesia). 

o No dia 1 de maio, em comemoração do Dia do Trabalhador, acontecerá o hastear 

da bandeira na sede e a habitual deposição de flores no monumento ao Moleiro no 

Largo Idalécio Cação. O encerramento da exposição de fotografia será também 

nessa tarde. 

o Durante mês de maio – Ciclo de Música e Tradição - AIT Emcantos -  Cantigas de 

maio, subordinada ao tema: Música de 1997; 

o 18 junho - Trilho dos Moinhos da Gândara, na sua VII Edição; 

o 20 junho - Assembleia de Freguesia;  

o 26 de junho – Sessão Solene/Almoço Comemorativo/Eucaristia/evento cultural.  

o Julho – Início do Ciclo de Cinema "25 anos" - Piscina Municipal – a acertar com o 

município; 

o 9 julho - Excursão Aventura – Descida do Rio Mondego; 

o julho - Ciclo de Música e Tradição - NOITE de FADOS – a acertar com município e 

ACDG Gândara; 

o Durante mês de agosto, continuação do Ciclo de Cinema "25 anos" - Piscina 

Municipal e do Ciclo de Música e Tradição – Complexo Molinológico – a acertar 

com o município e a Associação Mó Gândara 

o 10 setembro - Excursão Sénior. 

 

CORRESPONDÊNCIA RELEVANTE ENVIADA/RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA 

DA FOZ 

 

E-mail recebido a 25 de fevereiro da Dr.ª Carla Prata – Divisão de Cultura e Assuntos 

Sociais 

Assunto: URGENTE - Movimento anual da rede escolar para 2022/2023 – Educação pré-

escolar e 1.º ciclo do ensino básico 

“Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara, 
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No âmbito do processo do movimento anual da rede escolar para 2022/2023 - educação pré-escolar 

e 1º CEB, a DGEstE solicitou a este Município que se pronunciasse relativamente à extinção/não 

funcionamento da EB1 Vigários, por se prever uma frequência inferior a 10 alunos. 

Face ao atrás exposto, vimos solicitar a V. Exª que se digne pronunciar sobre a proposta 

apresentada pela DGEstE, até ao próximo dia 03 de março, de forma a podermos gizar uma  

 

resposta concertada, tendo sempre como premissa a defesa dos interesses de todos os agentes 

envolvidos.” 

Atentamente, 

Carla Prata Matias 

 

Resposta dada pelo Executivo a 7 de março: 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz Dr. Pedro Santana Lopes, 

Exma. Sr.ª Vereadora Drª Olga Brás, 

Exma.  Sr.ª Drª Carla Prata, 

“Vem o Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara, por este meio, responder  à Vª. 

comunicação relativa ao processo de movimento anual da rede escolar para o ano letivo 2022/2023, 

nomeadamente à posição da DGeste em relação à extinção/não funcionamento da EB1 Vigários, por 

se prever uma frequência inferior a 10 alunos. 

Atualmente frequentam a EB1 de Vigários 6 crianças que irão aí permanecer no próximo ano letivo e 

contamos com a entrada de mais 2 crianças para o 1º ano.  

Esta situação perfaz um total de 8 crianças, algumas delas com necessidades de Educação Especiais, 

a frequentar um espaço dotado das melhores condições estruturais ao nível das EB1 do concelho, 

com bons profissionais, com garantia de qualidade, segurança, educação inclusiva a caminhar lado a 

lado com a atenção individualizada que cada criança precisa. 

Na educação, como nas áreas fundamentais da sociedade, a quantidade não deverá ser, nunca, a 

medida de avaliação, afirmamos nós que nos consideramos leigos neste campo. 

Como leigos, perguntamos: 

- Será que a vivência de uma pandemia como a que vivemos nos últimos anos e que ainda não 

acabou não influenciou a sociedade? os nossos representantes? quem nos governa? nós próprios, 

como representantes do povo democraticamente eleitos? e não nos trouxe evolução de conceitos, de 

formas de gestão e decisão no sentido de uma maior qualidade, segurança e felicidade de vida? 

- O que será mais seguro? o que promoverá maior atenção, maior qualidade de aprendizagens 

grupais e individualizadas? O que tornará estas crianças e seus pais mais felizes? manter estas 8 

crianças numa "escolinha" com muito (em excelente condições)  espaço interior e exterior, com 

ótimas condições de arejamento, de aquecimento e  higienização, com um grande pátio onde podem 
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correr/saltar/andar de bicicleta/plantar flores, apanhar legumes e ervas aromáticas das suas 

sementeiras....ou juntá-las numa outra sala numa freguesia limítrofe cujas condições físicas não 

são, com toda a certeza e conhecimento, melhores que as descritas? 

- Onde será mais facilitado, mais produtivo, mais atento, mais compensador e motivador o trabalho 

dos profissionais que acompanham estas crianças? Numa turma pequena, com sentido grupal 

estabelecido ou em turmas grandes, onde cada criança acaba por não ter o espaço e o tempo para 

se revelar como pessoa integral? 

Desde há muitos anos que nos debatemos, na educação e noutras áreas sociais, com os mesmos 

dilemas, com as mesmas propostas emanadas por entidades superiores que decidem baseadas em 

números e quantias e não em realidades locais e de contexto, nunca apoiadas em diagnósticos de 

situação e de necessidades individuais e comunitárias. 

Assim, continuamos a questionar: 

- Neste concelho em que a população está a diminuir, em que o índice de envelhecimento está a 

subir, em que a população jovem não se fixa no concelho, muito menos nas regiões consideradas 

rurais, como podemos contrariar este fenómeno? Como podemos tentar reverter esta situação? Não 

criando emprego? Fechando escolas? Vedando qualidade de vida aos poucos que resistem e ficam? É 

assim que os premiamos? 

- Num país de parcos recursos, como se constroem umas escolas e se fecham outras a míseros 

quilómetros de distância? A EB1 de Vigários sofreu intervenções de fundo há cerca de uma dúzia de 

anos, tornando-a no local admirado e "invejado" por muitos profissionais que a visitam!  

Que tipo de planeamento a médio prazo fazemos, neste concelho, que permite que encerre agora e 

se gastem milhões na construção de outra escola, numa aldeia vizinha cuja população estudantil 

diminui bastante atualmente? Será para encerrar daqui a 12 a 10 a 5 anos? O dinheiro dos 

contribuintes terá que ser melhor empregado! (pensamos nós!). 

Esta freguesia nunca pretendeu, nem nunca quis ser obstáculo aos projetos das freguesias vizinhas, 

não somos adeptos da "política de capelinhas" em que cada um quer ter o seu "posto médico", a  

"sua escola", o seu "baluartezinho"!  Gostaríamos, sim, de participar em políticas de médio/longo 

prazo, concertadas e em coerência com as necessidades da população e com os recursos das várias 

comunidades.  

Se nesta freguesia existe uma excelente escola, porque não criar condições de acessibilidade às 

crianças que não têm acesso a tal? Se existe uma Unidade de Cuidados de Saúde Primários na 

freguesia vizinha porque não melhorar os transportes e acessibilidades dos nossos fregueses que 

necessitam de cuidados? Se existe necessidade de obras neste equipamento porque não avaliar o 

futuro da sua utilização para que não corra o risco de encerrar na inauguração? 
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Mais acrescentamos, que o pequeno número de crianças que "sobrarão" desta escolinha, muito 

provavelmente não ficarão, sequer, no mesmo agrupamento escolar, já que as famílias as 

deslocarão para as escolas que melhor se ajustam aos seus locais de emprego!  

Resumidamente, temos a apresentar, mais uma vez, o nosso parecer desfavorável à orientação da 

DGeste. O que é linear nas tabelas de análise, não o é quando falamos de crianças, famílias e 

comunidades em que o que parece ser um parco recurso representa um bem essencial. 

Sem outro assunto e gratos pela disponibilidade sempre demonstrada…” 

 

Resposta recebida a 03 de março, da Vereadora da CMFF, Dr.ª Olga Brás: 

 

“Exmo. Sr. Presidente de Junta de Moinhos da Gândara, 

Serve o presente para afirmar que dei ordens expressas à Dra. Carla Prata e à DGES que a Escola 

Básica da Freguesia de Moinhos da Gândara não é para fechar. 

Peço que sensibilizem os pais para que não retirem as crianças dessa escola; e que a mantenham 

como prioridade educativa na vida dos seus educandos. 

Só o trabalho conjunto de todos, permitirá que a Escola se mantenha aberta, e é minha intenção 

manter a mesma em exercício de funções.” 

 

• INTERVENÇÕES DA BRIGADA DA CMFF NA FREGUESIA NA SEMANA DE 28 DE MARÇO 

A 8 DE ABRIL : 

o Colocação de Tout-Venant no caminho de acesso ao Moinhos do Rodrigues; 

o Reparação com tubo e betão, da passagem na rua 5 de janeiro com a rua do cabeço; 

o Sub - alargamento na rua do Lagar – Quinta dos Vigários; 

o Alargamento da base dos contentores existente na rua dos Moleiros em Ribas, junto 

aos eco - pontos; 

o Criação de passagem de acesso, com aplicação de tubo e tout-venant na rua da 

Azinhaga e na rua Sr.ª da Saúde – Quinta dos Vigários; 

o Abertura de vala para escoamento de águas na rua Sr.ª da Saúde e rua dos Pomares 

– Quinta dos Vigários; 

o Pavimentação com massa asfáltica da rua da Ribeira, em Ribas; 

o Sub-alargamentos na rua Cabeço de Buarcos no Casal dos Chouriços, rua da Raseira 

na Lafrana de Baixo e rua do Cabeço em Ribas, com aplicação de tout-venant e massa 

asfáltica; 

o Aplicação de tout-venant nos buracos existente na rua do Barroco em Ribas; 

o Aplicação de massa asfáltica no abatimento existente na rua da Sinceira em Ribas. 
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• Informação financeira 1.º trimestre de 2022 

No primeiro trimestre de 2022, a Junta de Freguesia, tinha um saldo de 38.655,58€. 

 

• Recursos Humanos da Freguesia 

Os recursos humanos ao serviço desta junta de freguesia são atualmente 2 colaboradores do 

IEFP (1 em CEI e 1 em CEI +), cujos términus de contrato irão em julho de 2022, uma 

assistente técnica com CTFPTI e uma assistente operacional, desde setembro, com CTFPTI. 

Foram efetuadas três candidaturas ao IEFP, no passado dia 18 de abril, duas para CEI e uma 

para um CEI+, por forma a substituir os contratos que irão terminar. Aguarda-se que o IEFP 

envie os respetivos candidatos para entrevista de seleção.  

 

 


